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Optagelse af kemiske stoffer gennem huden

Gabriel Bekö, lektor



Du er hvad du…

Optager gennem hudenspiser inhalerer
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Optagelse gennem huden, arbejsdmiljø

Asfalt arbejdere Butiksekspedient
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Minder vi lidt om frøer? 

Hud gennemtrængelig for O2 og CO2: 
Gasudveksling mellem luft og 
blodbanen i frøer foregår også 
gennem huden

Hvad med os – optager 
vi også stoffer gennem 
huden i indeklimaet?



• 6 personer
• 6 timed med- og

uden “hjælm”
• Blødgørere i

indeluften
• Opsamling og 

analyse af urin i 
54 timer

Optagelse af blødgørere gennem huden
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Optagelse af blødgørere i kroppen

Weschler et al, Environ Health Perspect, 2015

inhalation + hud

Kun hud

Inhalation



Betydningen af tøj for eksponeringen



Hvor meget blødgører optog han?

Morrison et al, J Expo Sci Environ Epidemiol, 2015
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Tøj kan både formindske og øge eksponeringen

Morrison et al, ES&T, 2017



Betydning af ”forurenet” tøj

Morrison et al, ES&T, 2017



Konklusioner
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• Begræns tiden hvor du løber nøgen
rundt !

• Vask of opbevar dit tøj udendørs!

• Vi er frøer!



• Optagelse af kemiske stoffer fra luften gennem huden kan være en 
betydelig eksponeringsvej 

• Optagelse gennem huden kan være sammenlignelig med optagelse 
gennem indånding 

• Rent tøj kan mindske optagelsen gennem huden, mens ”forurenet” 
tøj kan øge optagelsen 

• Vær opmærksom på hvor du opbevarer tøj

Konklusioner



Eksponauter i videnskabens tjeneste!



Indeklima og søvnkvalitet

Pawel Wargocki, lektor



Politikken 25/1 2020

Hvad betyder 
indeklimaet for 
søvnkvaliteten og 
efterfølgende 
præstationer?



Hvorfor er søvn vigtigt?
• Folk sover over 20 år i løbet af deres levetid 
• Høj-kvalitets søvn er vigtigt for mennesker 
• Søvn forbedrer kognitive præstationer 

(hukommelse, læring, og kreativitet), reducerer 
sundhedsrisici (demens, Alzheimers), regulerer 
sult (fedme), reducere risikoen for bilulykker, 
forbedrer koncentrationen og næste dags ydeevne

• Mange sover for lidt (<7,5 timer) og har for dårlig 
søvnkvalitet Source: Walker (2017)



Søvnens forskellige faser



Sleep trackers

Bærbare Ikke-bærbare



Tidligere undersøgelser på DTU

FORSØGSPERSONER

2 undersøgelser hver med:
• 8 kvinder, 8 mænd
• 16 identiske kollegieværelser



MÅLINGER

• Bevægelsesaktivitet (actigraph)
• Lufttemperatur og fugtighed 
• CO2 niveau

ONLINE SPØRGESKEMAER

• Søvnkvalitet
• Indeklima
• SBS symptomer
• Trivsel

TEST

• Baddeley’s Grammatical Reasoning Test
• Tsai-Partington Numbers Test



GENNEMSNITLIGT  CO2 NIVEAU CO2-styret ventilation: 840 ppm
Ingen ventilation:  2400 ppm



Spørgeskema - Eksempler på positive effekter ved at sove med åbent vindue

 

P<0.0010 

 

 P<0.0480 

 P<0.0303   

Friskere luft Mindre tør næse

Nemmere at falde i søvn Bedre koncentration den næste dag

P<0.0806
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Spørgeskema - Eksempler på positive effekter ved at sove med CO2-styret ventilation

Friskere luft Mere tilfreds og afslappet

Mere udhvilet Bedre velvære

 

 

0.0174 

 

 

 

 

 

 

0.0465 

P<0.0703



Nyt forskningsprojekt (ASHRAE)
• Gennemgang af standarder, der 

omhandler soveværelses-
forhold

• Gennemgang af litteraturen om 
ventilation og søvnkvalitet

• Undersøgelse i 100 
soveværelser i Shanghai og 
København i opvarmnings-
sæsonen 

• Interventionsundersøgelse i 
Shanghai og København i 
forskellige årstider



Sleep App

https://web.bricksite.net/8608/sove/


Andre studier

• Sammenligne og vurdere forskellige ”sleep
trackers” 

• Udvikle et transportabelt anlæg til at øge 
ventilationen i soveværelser (med varme-
genvinding) 

• Bestemme produktionsraten af CO2 for sovende



Og så endelig lidt om indeklimaet i skoler…

Jørn Toftum, professor



DTUDate Title

Hvad siger Børne-og Undervisningsministeren om 
mekanisk ventilation i skoler?

31

”Det koster spidsen af en 
jetjager”

”Henning fra Exhausto siger, at 
det ikke er så dyrt”

”Jeg er så træt af at DTU og ham 
Geo bliver ved med at himle op om 

sådan en detalje”



HVAD BETYDER DET DÅRLIGE INDEKLIMA FOR 
SKOLEGANGEN?

INDEKLIMA I SKOLER



SAMMENHÆNG MELLEM TEMPERATUR OG 
PRÆSTATION AF SKOLEARBEJDE
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INDEKLIMA I SKOLER



SAMMENHÆNG MELLEM VENTILATION OG 
PRÆSTATION AF SKOLEARBEJDE
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INDEKLIMA I SKOLER 25. JANUAR 2018



HVAD KOSTER DET DÅRLIGE INDEKLIMA FOR 
SAMFUNDET?

INDEKLIMA I SKOLER
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Nyt beregningsværktøj i 
alle har ventet på ….
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Input

• Rumtemperatur og CO2 koncentration for den nuværende bygning 
inddeles i intervaller og tid i hvert interval angives

• Rumtemperatur og CO2 koncentration for den renoverede bygning 
inddeles i intervaller og tid i hvert interval angives

• Data om antal af elever og lærere angives
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Beregningerne inkluderer

• Elevernes sygefravær
–Én syg elev én dag medfører et reduceret arbejdsudbud på 0,31 dage
–Værdien af én dags mindre elevsygefravær er i gennemsnit 595 kr.
–Sygefravær = mindre læring

• Lærenes sygefravær

• Værdien af mindre læring

38
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Værdien af mindre/mere læring
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OK, lad os lave en beregning……
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